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Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi, Foorumi,
on ruotsinsuomalainen naisliitto ja yksi Ruotsin
valtakunnallisista naisjärjestöistä.

Foorumi on ruotsinsuomalaisten naisten vähem-
mistö-, etu- ja harrastusjärjestö ja yhteistyöfoorumi, 
yksi Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton, RSKL:n, 
erityisliitoista ja Sveriges Kvinnolobby -naisjärjestön 
jäsen.

Foorumi perustettiin keväällä 2000 ja sen jäseninä
on noin 30 naisryhmää.

Foorumi on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton.

•	 Foorumi tukee ruotsinsuomalaisten naisten 
järjestäytymistä.

•	 Foorumi toimii tasa-arvon toteutumiseksi ja 
tasa-arvoisten edellytysten luomiseksi ruotsin-
suomalaisille naisille työelämässä ja yhteiskun-
nassa.

•	 Foorumi antaa naisille valmiuksia ja kannustaa 
heitä käyttämään demokraattisia oikeuksiaan 
ja osallistumaan yhteiskuntaelämään ja päätök-
sentekoon.

•	 Foorumi tukee ja vahvistaa ruotsinsuomalaista  
identiteettiä ja vaalii suomen kieltä ja suomalai-
sia kulttuuriperinteitä. 

•	 Foorumi edistää naisten terveyttä ja hyvinvointia 
sekä opinto- ja harrastustoimintaa. 

•	 Foorumi kehittää naisten yhteistoimintaa sekä      
pienryhmissä että kansallisesti ja kansainvälisesti.

•	 Foorumi työskentelee syrjinnän ja rasismin        
ehkäisemiseksi. 
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•	 Foorumi järjestää vuosittain Naisten Päivät 
ja messut, usein yhteistyössä jonkin piirin tai        
paikallisen naisryhmän kanssa.

•	 Foorumi järjestää seminaareja, teemapäiviä,    
kursseja, koulutusta, matkoja ja naisten tapaami-
sia. Se kouluttaa luottamushenkilöitään ja tuot-
taa opintoaineistoa.

•	 Foorumi käynnistää ja toteuttaa projekteja ruot-
sinsuomalaisille naisille tärkeistä aiheista.

•	 Foorumi tukee paikallisen naistoiminnan        
käynnistämistä.

•	 Foorumi tiedottaa jäsenille toiminnastaan ja 
ajankohtaisista asioista jäsenkirjeessä ja kotisi-
vullaan.

•	 Foorumin puheenjohtajat ja hallitus valitaan joka 
toinen vuosi pidettävässä edustajakokouksessa.

•	 Foorumin jäsenyyden saa liittymällä paikallisen 
naisyhdistyksen, -jaoston, -ryhmän tai -verkoston 
jäseneksi.

•	 Foorumin paikallisen toiminnan lähtökohtana 
ovat naisten tarpeet ja toiveet, jäsen voi vaikuttaa      
toiminnan sisältöön ja käynnistää itseä kiinnosta-
vaa toimintaa.

•	 Foorumin naisryhmässä voi kehittyä ja oppia 
uutta, saa virkistystä ja piristystä, tapaa muita     
ruotsinsuomalaisia naisia ja saa uusia ystäviä.

•	 Foorumin suorajäseneksi voi liittyä se, jonka     
kotipaikkakunnalla ei vielä ole jäsenryhmää.

•	 Foorumin jäsen voi osallistua myös RSKL:n mo-
nipuoliseen harrastus- ja kulttuuritoimintaan           
ja olla mukana vaikuttamassa.

•	 Foorumin toimistosta saa tietoa paikallisista    
naisryhmistä.

Foorumin toiminta Liity jäseneksi



Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi
Sverigefinskt Kvinnoforum
Bellmansgatan 15 nb
118 47 Stockholm

Puh. 08-615 83 40
Faksi 08-615 83 65
Sähköposti foorumi@rskl.se

Kotisivu www.rskl.se
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